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এ, সি, কাপুড়িয়া, চেড মাষ্টার 

'প্রলীত ॥ 

চাচুড়ী পুকলিয়া, যশোহল | 

[ সর্সগম্বত্ব, সংরক্ষিত ] সূল্য ॥ 'মাট আন|। 
£ 



প্রকাশক-_ 

প্রীনিশিকাস্ত সিকদ।র 

দি নিউ শ্যাশান্তাল অর্টি প্রেস, 

৪ নং যুগল কিশোর দাস লেন, 

কলিকাত;। 

প্রিপ্টাপ্-- 

জ্ীবলাই চরণ ঘোষ 

৭৯-এ, ছুগিচরণ মিত্র স্রীট, 

কলিকাত।। 



২০ হলস-স্ভ্ঞ 

স্বর্গীয়: মা ! 

শক্তিহীন সস্তানের এই অকিঞ্চিৎকর শ্রদ্ধাধ্য 
গ্রহণ করিয়! তৃপ্তিলাভ কর। সম্ভনের এই সাহিত্য 
সাধন! সাফল্য মণ্ডিত হইতে আশীর্বাদ কর। মায়ের 

অনুগ্রহ ব্যতীত সন্তান কিছুই করিতে পাঁরে না, এমন 

কি, বাঁচিয়। থাকিতেও পারে না। তাই, মা! ! তোমার 

'আনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়। সন্তান এই গুরু 

দায়িত্রপুর্ণ কম্মে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছে । 
উচ্ছময়ী ! ইহাও তোমার শুভেচ্ছা । তোমার ইচ্ছাই 
পুণণ হোক্। 

৭] 

ঠা 

অধম সম্তান-- 

অবিনাশ ॥ 

[নি 2 2 



সহদয় পাঠক-পাঁঠিক। বন্ধুগণ ' গণ ১৩৪৪ সনে বৈশাখ মাসের 
এক শুভদিনে চ]চুড়ী প্ুক্লিয়া গ্রামে স্থ।শীয় এবং পার্খবস্ভী গ্রামসমূহের 

সুধীবন্ধুগণ লইয়! পরম মঙ্গলজনক একটি টৈনতিক-সজ্ঞবের হ্যা ভয়। 

কোণ গ্রাম বিশেষকে বৈশিষ্ট্য না দিয়া আক্ব, জেলার নামে পরিচিত 

হইতে ইচ্ছা করে এবং তজ্জন্ত যশোহর ভক্ত-সজ্ব নাম গ্রহণ করে। 

তদবধি এই শিশু-সভ্ঘের কম্মআ্রোহ ওস্তঃসলিলা ফল্তুর ন্যার নীরবে 

ছুটিয়া চলিয়া "শাসিতেছে । 

মর্গলময় শ্রীশ্রীভগবানের 'আশীর্দদাদ এবং ন্ধীবন্ধুবর্গের শ্বভেচ্ছ।য় 

দীন লেখক 'ডাহর চিভ্তাধাপাকে লিপিবদ্ধ করিতে সমথ »ইয়াছে। সে 

আদৌ কৰি বা কোন উচ্চশিক্ষিত লোঁক নয় ; সুতরাং এখাঁনে কাব্য বা 
পাণ্ডিত্য আশা করা যাঁর ন।! লেখক সর্দতো ভাবে শুদ্ধ এবং ক্ষুদ্র, 

কারণ দে একজন চির-দরিদ্ধ এবং চিরোপেক্ষিত বাঙালার স্কুল মানার 

মাত্র । শিক্ষক সন্দদাই অভাবে ; যেহেতু আহান্তে ভাবেরও সম্পূর্ণ 
অভাব। 

পুরাণের সে পুরাঁণ বিষয়সমূহের পুনরালোচনা না করিয়া, লেখক 

বথাসস্তব সাধারণ বিষয় সকল অবলম্বনপুরর্বক সাধারণভাবে সত্যালোচন! 
করিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। ভাল কথার মিছেও ভাল, এই ধারণার 

বশবন্তী হইয়া লেখক এ উগ্ভম করিয়াছে । ভগবানের মঞ্গলেচ্ছাঁয় 
ভীব সকল জগতে আসিয়। থাকে সত্য ; কিন্ত পারিপাণ্বিক আবহাওয়। 
ইত্যাদি 'ডাহাঁদের পরিপুষ্টির সহায় হইয়া থাঁকে। যেমন বাক্তি ব্যতীত 



(8 €& ) 

জাতি, ব্য্টি ব্যতীত সমষ্টি এবং অচ্ধ্যহীত খাস সম্ভব ভয় না, সেরূপ 

মিথ্য। সত্যে, দুঃখ সুখে, পতন 'উত্থীনে এবং নিক্ষলতা সফলতায় পৌছা য়া 

দিয় থাঁকে। 

জন্মই মৃত্যুর সুচনা করে বা জন্মের মধোহ মৃত্তা গ্রছ্জভাবে লুকায়িত 

রহিয়াছে । জন্ম সর্বদ। মৃত্য বা কালকেই ইচঙ্গিত করিয়া আসিতেছে | 

কম্ম সর্ববদ! কালকে প্রকাশ করিয়া থাকে মাত্র । "আর জন্মের আনন্দই 

মৃত্যুতে দুঃখ দন করিয়া থাকে । বেখানে জন্মে আনন? নাই, সেখানে 

মৃ্ত্যতে ও চঃখ নাই । মোটের উপর, 'আসক্তিই দুঃখের প্রস্থ গী। সংসারে 

আসত্তি-রভিত, সঙ্ধন্ধ-সহিহ5 ভাবটা অহ মধুর এবং পঙগীয়। বাজবিক, 
এই সন্যা একমান্্র সাধনার ধন এব মুক্তির কারণ, মন্দ নি | 

সন্ঘস্য সব্বদ|হ' আটিযুক্ত ধা আসম্পুন : 2াভবাং কটির আলোচনা করা 

নিষ্রয়েজন এবং নীতিবিরুদ্ধ 1 চট্ট কম্ম দ্বারা যেমন আগা এষ্ট হয়, 
দোঁবের 'সালোচন।3 বাস্তবিক মেকাপ তইয়। থাকে! তবে ছেোটি মুখে 

বন্ড কথার ভ্রুটি মান্জনা করিবেশ, তাত দীন লেখকের নিবেদন। 

ইতি- ১৩৪৭ সাল। 

বিনা লেখক" 

শ্ীঅবিনাশচত্দ্র কাগুভিক়া। 



বিষয়। 

দেবতা । 

সা। 

পান্তাল প্রবেশ। 

মানব-জীবন । 

প্রতাখ্যাান। 

সমীরণ। 

এক | 

নিশ্চিত | 

কাল। 

বিধিলিপি । 
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স্পুষ্পাজজদী 

দেবতা । 

শা! মোর হৃদয় দেবতা ! ওগো মোর সাধনা কামনা ! 

জ্ঞান বিজ্ঞান, বেদ-পুরাণ দিতে না পারে তব ঠিকানা । 
£কান্ "্দচেনা অজানা আধার বা আলোকে ভোমার বাস, 

জানিতে কেন বাসনা সতত জাগে এ দম আকাশ ? 

তোমার মহিমা তোমার গর্রিমা কিছুই জানে না নরে। 

তবুঃ কেন তারা সতত তোমারে খুজে খুজে শুধু মরে? 
তুমি যে "মাদের খোজের বাহিরে জানে সবে তাহা ভাল । 
তবে কেন ভুমি লুকোটরি করি জ্বাল সে খোজের আলো ? 

সম্পদে যদি বা তোমার কথা নাহি থাকে মোদের মনে, 

পঁড়িলে বিপদে সতত তোমারে ডাকে কেন জগল্জনে £ 

সদা নাম ধর তুমি বিপদবারণ দীনবন্ধু হরি। 

তাই, বুঝি ভুমি ডুবিয়ে রাখ নরে বিশ্ববিপদবারি ? 
স্মরণ করাতে তোমাকে হে তুমি চেষ্টা কর সদ প্রভু । 
অবোধ অজ্ঞান আমরা সন্তান না বুঝি মহিমা কভু ॥ 



২ পুষ্পাঞ্জলী 

অসীম অনস্ত অনাদি ভুমি হে রয়েছ বিশ্ব-ব্যাপিয়া । 
চক্ষক্মান অন্ধ আমরা কভু না পাই তোমায় খুঁজিয়া ॥ 
সম্পদে ভুলিয়া! সদা বিপদ্দে কেবল তোমায় ডাকিলে, 

অভিমান-ভরে সে ডাক তুমি কু না লও কাণে তুলে। 
স্থানে পিতার অপার করুণা শুনি হে ভূবনভরি । 
পরম পিতার করুণা কেন নাহি থাকে সম্ভানোপরি ? 

তোমার সকলি অদ্ভুত হে পঞ্চভূত কহিব কি আমি ? 

বিশ্ব-বাপিয়া বিরাজিত সদা অসীম অনস্ত যে তুমি । 

মায়ের মতন কে আছে এমন 

এই সংসার মাঝার ? 

নামেতে যাহার প্রাণেতে সবার 

ঝরে ক্ষমা অপার । 

স্মরিলে মা নাম পুরে মনস্কাম 

পুলক শা ধরে প্রাণে । 

জগত সংসার করুণায় ধার 

আছে মুগ্ধ নিশিদিনে ॥ 

মঢ় অজ্ঞজন না জানে কখন 

সে ব্ব্গন্থখের বার্তা । 



পুষ্পাঞ্জলী 

তাই সদা তারা হ'য়ে জ্ঞানহারা 
রয়েছে সাজিয়া কর্তা ॥ 

কেবল অজ্ঞান যবে জগজ্জন 

জ্ঞান রহে দিবা সদা । 

করি যোড়কর জননী জঠর 

পান কারে তারা ক্মধা ॥ 

সে ন্দুধা ছাড়িয়া সংসারে আসিয়া 

ডাকে সবে ওমা ওমা | 

সে ল্দখের কথা সে প্রাণের গাথা 

না পারে কহিতে তোমা ॥ 

তাই ম! মা বলি ডাকে গো সকলি 
মাকে জান তারা সব । 

বাহার দয়ায় ত্রিদিব ছায়ায় 

কাটায় জীবন নব ॥ 

বন্দে মাতরম্ কালের ধরম্ 

প্রচার করিতে ভবে ; 

করে কারাবাস নিয়ে উচ্চ আশ 

মহাজন কত এবে। 

হেন সাধ্য নাই জীবের হে ভাই 

শুধিবে মায়ের খণ । 

নরের কঙ্কাল পিশা*৮ কেবল 

যেবা মাতৃ-ভক্তি-হীন ॥ 



প্রস্পাঁঞলী 
৮ 

মাতাকে জানিলে শুনহে সকলে 

হয় আনন্দ অপার । 

মার মত আর কে আছে সংসার 

মাযেগোসারাৎসার ॥ 

পাতাল প্রবেশ 

পেয়ে মনস্তাপ সেই 

ভাবণ প্রহার, 

চুর্ণ হ'য়ে গেল পুত 
হদয় সীতার ॥ 

ছুঃখ আর ক্ষোভে সতী 

কাদে অনিবার । 

মরমী কেহই তবু 

মিলিল না ভার ॥ 

মিথ্য প্রবাদ, ঘ্বণিত 

অপবাদ ভার । 

বিচার কেহই কিছু 
নাহি করে তার ॥ 

এযে শুধু বিড়ম্বন। 

নিয়তি প্রহার । 



পু্পাঞ্জলী 

ভবে আছে কেবা ক'রে 

তাহার বিচার £ 

বুঝি, শুধু এই ছ্বণ্য 

মিখারই ফলে 

অযোধ্যা সৌভাগ্য রবি 
গেল অস্তাচলে ॥ 

তীর আত্মাল এই 

বিষময় জ্বালা, 

করিল বিরাট বিশ্ব 

মোটে ঝালাপালা ॥ 

কম্ম £ আত্মা বা সভাকে 

করে সে প্রকাশ ॥ 

হয় নিত্য আছে যাহা 

জীব-ভাগ্যাকাশ 

সত্য দ্বারা হয় সদা 

সাতার প্রকাশ ॥ 

মিথ্যা! করে শুধু যত 

মিথ্যার বিকাশ ॥ 

করাল নিম্মতি কু 
এড়ান না যায় । 

ঘযর্দি বা কেহই তাহা 

নাহি জানে হায় ! 



প্রদ্পাঞ্জলী 

ভাগ্যকফল জীবমাত্র 

ভু্ভিবে নিশ্চয । 

নিমিত্ত তাহার মাত্র 

উপলক্ষ হয় ॥ 

চরিত্রে সীতার নহে 

কেহ সন্দিহান । 

তব বলে মিথ্যা দিতে 

সত্যের সন্ধান ॥ 

বিশ্বাস অভাবে মোরা 

ছুঃখ পাই সবে । 
বিশ্বাসীর হঃখ কু 

কিছু নাই ভবে ॥ 
কহে জনক নন্দিনী 

সত্য মনে মানি-_ 

“দ্বিধা হও মা ধরিত্রী 

জগত জননী ! 

ক্ুশ্সীতল বচ্ষ তব 
শাক্তিময় শুনি । 

বরিষ করুণা মাত ! 
হে ভবতারিণী ! 

অভাগিনী কন্ঠা তব 

লহ আজি কোলে, 

চপ 



পুম্পাঞ্জলী 

লভি শাস্তি মোরা দোহে 
মাতা কন্যা মিলে 1” 

পৃথিবীর কন্যা এবে 

পৃথিবীর কোলে, 

লভিল পরম শান্তি 

মরণের ছলে ॥ 

মানব জীবন । 
মানব জীবন এই সাধনেল তরী হে 

সাধনের তরী । 

যথাযোগ্য করি যাহা গড়েছেন হরি হে 

গড়েছেন হরি ॥ 

সে সত্য ম্ুহদগণ ভুলনা কখন ভে 

ভুলনা কখন ॥ 

সত্য সাধনের তরে ভবে আগমন হে 

ভবে আগমন ॥ 

সতা আশা ভালবাসা করগেো সাধন হে 

কলগো সাধন । 

সতোর বড় কিছু না আছে ভুবন হে 
না আছে ভুবন ॥ 



পুষ্পাগ্রলী 

সময় জীবন জদা মহামুল্য ধন হে 

মহামূল্য ধন । 

সদ্ধবাবহার তাহার কর বন্ধুগণ হে 

কর বন্ধুগণ ॥ 

আলস্য অন্দখ হেতু মোরা কষ্ট পাই হে 
মোরা কষ্ট পাই। 

অতএব দূর কর তাহা যত ভাই হে 
তাহ! যত ভাই ॥ 

কম্ম কর প্রাণপণ আসিয়া সংসাঁল হে 

আসিয়া সংসার । 

সকলি ভাহার কণ্ম এ ভব মশঝার হো 

এ ভব মাঝার ॥ 
কশ্মের প্রেরণাই যে ভাহার আদেশ হে 

তাহার আদেশ । 

বন্ধগণ ! কন্মদ্বার কর কন্ম শেষ হে 
কর কম্ম শেষ ॥ 

এ বিশ্ব সংসার সদা শুধু কন্মময় হে 
শুধু কম্মময় । 

আহ্ধাযস সাধিলে যাহা হইবে গো জয় হে 
হইবে গো জয় ॥ 

সাধের জীবন বৃথা না করিও ক্ষয় হে 
না করিও ক্ষয় । 

অন্কভাপ হবে পরে জানিও নিশ্চয় হে 
জানিও নিশ্চয় ॥ 



ঞপত্যাখ্যান । 

শোয়ে প্রত্যাখ্যান পিতিসনিধাঁন 

ক্ষন্ত্রিয় বীর প্রুব ধীমান 
ধায় অবশেষে নীতি সকাকুশ 

জুড়াইতে ব্যথিভ পরাণ । 

দগ্াাতত সর্প কিবা তভোেজোদর্প 

ছুচ্ট তীত্র প্রতিশোধ তরে । 

বুসঝাহযা! তায় কত মমতাজ 
কহে মাতা, “ভাক সে হলি ॥ 

ভাকিলে ধাহাজে এ ভব সংসার 

পুরে হে বস মনকস্কাম । 

সদ চিজ্ত ভাজে কুক “হারে ত্র 

চাহ যর্দি নিত্বানন্দ-পাজ ॥ 

ক্ষত্রিয় কুমার তেজেল আপার 

একাগ্রতা কত তীত্র ভার ! 

একা্রতা হেলে গুরু এসে ধীরে 
দেন ভারে নীতিভ্ভান সার ॥ 

লনীতিভ্ভান হালে সত্য চিন্তা ফলে 

করুণা ভার নিলে সহ্ৃরে । 
ফথাকালে হরি স্বর্গ পরিহরিি 

দর্শন নিজে দেন শিশুরে ॥ 



টপ প্ু্পাজলী 

ভিতরেতে হরি বাহিরেও হরি 

হরিময় সে হেরে সকলি। 

পুলকে তখন রাজার নন্দন 
করে কিবা আকুলি ব্যাকুলি ॥ 

করি ঘোড় হাত বিনয়ের সাথ 

কহে প্রুব, “মুড আমি অতি ॥ 

ওকে বিশ্বপতি ! নাহিক শকতি 

কহিতে তব অতুল কীন্তি ॥ 

পদ্ম পলাশাখি সঙ্গে সদা থাকি 
এই কর তুমি দীনবন্ধু ৷ 

আমি যেন কজ্ু দয়ানক্ প্রভু 

স্ছলি না তোমায় কুপাসিক্ক ॥% 

পেয়ে সেই গ্রুব শিশু এই গ্রুব 
প্রুব হয়ে গেল এ সংসার । 

অতএব ভাই শুন হে সবাই 

সত্য ছাড়া কিছু নাই আর ॥ 
সেই সত্য মুভি হৃদে হয় স্ফুততি 

সদা সত্যগগত প্রাণ যায় । 

সতাই ধরম সভাই করম 

সত্য মাত সাধ্য এ সংসার ॥ 



আমীন ॥ 

বশ লস গাহ্হীন 

ভুমি সমীলণ । 
অশ্শরীলী মহাাস্পত্ত্ি 

সদা এ ভিবিন্ন ৪ 

আন্ভবব কুল সবে 

তভানমা আন্ুহ্ষণ। ॥ 
চিজ্ড1 তবু ভালা কক 

লা কুলুল কখন 

লিসস্িত সারা বিশ্ব 

€ভ্াম্মাল ভুদলয । 

এনাণত্রীন তোমা বিলি 

হকুজ্ তি হয ॥ 

'বটচভন্তয কহে তালা! 

বত আীবশ্গাপ | 

তুমিই টচতভন্ঠরণ্ে 
তথা আন্ত ণ ॥ 

€হ্হ আঅহ্হাস্ত্ত্য আমলা 

কলিজা আশজ্রহয * 

খরিজা অতিযাাছি «এ 

জীবন খা, 



না করি প্রয়াস। 

বলিহারি বুদ্ধি বটে 

সাবাস ! সাবাস !! 

এইবরূপ জগতের 

মহাসত্য যাহা, 

নিরুপণ করে তাহা! 

আছে কেবা! আহা ! 

সত্যই শ্প্রকাশিত 
সদা এ সংসার । 

ধারণা করেগো হেন 

সাধ্য আছে কার? 

সত্যই জানায় তা 

অন্য £কবা আর ? 

সত্য মাত্র তাই সাধ্য 

বিশ্বে অনিবার । 

সত্যহারা হয়ে মোরা! 

কষ্ট শুধু পাই। 

সত্য আশ্রয়ীর হহখ 

এ সংসারে নাই ॥ 

অতএব, বন্ধুগণ 

শুন বলি তাই । 



মিথ্যাত্যাগে বাস্তবিক 

মোরা শান্তি পাই ॥ 

পাইয়া এমন নল 

জন্ম মানোহর, 

ক্কেলায় না করি মোরা! 

ভতাহাল কদর । 

মায়ার সংসার এই 

প্রলোভনে বেরা | 

সাধ্য আছে কাব সেই 

মায়াজাল ছেন্ডা £ 

এ ভগবন্মায়া জীব 

না পারে বুহিতে ! 

জগর্কৃত ভুলিয়া আছে 
সদাই যাহাতে ॥ 

মায়াধীশ হয় মাত্র 

সেই ভগবান ॥ 

ব্বাহাকে জানিল হয় 

জীবের কল্যাণ 

সেই মাত্র সত্যবস্ত 
আখিল সংসার । 

হাহার দয়ায় হয় 
তালের স্থাবর ॥ 



পাপী পুণ্যবান উভষ্ম সমান 

মুক্তি সবাতি আছে । 

এপহলাদ চিত কলক্ষ লহিত 

পিতার চরিত কাছে & 

ওল্হলাদই বড্ড লা! কশ্পিপ্পু দৃভ় 

নিশ্চিত বলা না যায় । 

শশল্ছা? মার ভিজ তা ছাত্ডা অন্য 

জ্ভালনে দেখা কিবা যায 2 

কান পুত্র কু হয্সম কিনতে "প্রভু 
বড় ক্স পিতার €চেযে £ 

সম্ভশন কেবল শুনহে সকল 

পিতী-ইচ্ছা শক্তি নিয়ে 1 
হুশনেন শক্ভিহীন্ এত নীচ দীন 

হিরণ্যকশ্িপ্পু রাজা । 
হয্স কি কখন গুটি এমন 

নয় কি ো ইহা মজা £ 

সমষ্ততি হয জজ-পরাজয 

যদি বা হহটি এক । 

এক ছাড়া ভাই মূলে ছুই নাই 
স্ংসালে আছে যতেক ॥ 



পুষ্পাঞ্জলী ১৫ 

সকলই এক সেই জগদেক 

হয়গেো সবার মুল । 

বত কিছু দেখ এক সতা শিখ 

ইহাই জেন হে স্থল ॥ 

সব তার কর্ম এই সত্য ধর্ম 

মিথা। বিচার আচার । 

ভবে আত্ম সেবা করে সদা যেবা 

.সই শুধু সদাচার ॥ 
আত্মবাণী যাহ! শুনিলে গো তাহ। 

এ আত্মার শাস্তি হয়। 

হলে আত্মা শান্ত শুনহে অনন্থ 

তোমারেও না করি ভয় ॥ 

নিশ্চিত 
2 (ঞ) 2 

্ৃপ্ত সদা আছে বিশ্ব মরণের কোলে 

তবু কেন মায়ান্ধরা৷ মরণকে ভুলে ? 
যত কিছু ্ুনিশ্চিত আছে এ জগত 

করাল মরণ সম আসে কে নিশ্চিত ? 



১৬ পুষ্পাঞ্জলী 

নিশ্চিতকে যতই জানিবে, 

তই যে নিশ্চিত হইবে । 

অনিশ্চিতই পীড়াদায়ক 

দিক না সেই শত চমক ॥ 

ভবের সব নিশ্চিত হয় অনিশ্চিত। 

শুধু আছে ভাই সেই এক শ্ুুনিশ্চিত ॥ 
সংসারে যেমন আছে লে মৃত্যু নিশ্চিত, 

জন্মও তেমন কভু নহে অনিশ্চিত ॥ 
এক আর এক ছুই হয়। 

ছয়ে মিলেও সে এক হয় ॥ 
এক আর.ছুই ভিন্ন নয় । 

এক ছাড়া কভু ছুই হয 
পাপের বিচার আর পাপার বিচার, 
নিয়ে মোরা আছি বেশ সবে অনিবার। 

যাহ! হয় আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ 
তাহার বিপক্ষে মৌর। করি সদ যুদ্ধ ॥ 

নাহি জানি ফলাফল 

করি শুধু গণগুগোল। 

নিন্দা কুৎসার বাসা! 

নিষে মোরা আছি খাসা । 

সদা মিথ্যা নিয়ে মোরা করি মারামারি । 
সত্য সনাতনকে কি চিস্তা কভু করি ? 



পুস্পাঞ্জলী ১৭ 
2 শ্ম্ব্েস্ 

সদা তাহাকে ভাবিলে, তাহাকে জানিলে, 

রহিব শায়িত মোরা চির-শান্তি কোলে । 

আমাদের মৃত্যু-ভয় গেলে, 

এ সংসারে সব কিছু মিলে । 

যাহাকে বলে স্বর্গ-নরক, 

কেহই তাহা দেখে নাই'ক । 

আমরাই গড়িতেছি সে স্ব্গ-নরক । 

ভালর জন্যই করি মোরা শোক ॥ 

করিতে নারাজ কভু এ ভাগ্যকে ভোগ । 

মোদের ভাগো কেন না হবে এ হর্ভোগ ? 

ভাগাকে না করিলে স্বীকার, 

মিলে কিগো করুণা তাহার ? 

বর্তমান করে বিজ্ঞাপন 

্লুত-ভবিষ্যৎ অন্ুক্ষণ । 



কাল । 

ধন্য কলি শ্রেষ্ঠ বলি সদা হহখ দিয়ে ঘেরা ॥ 

যুগ হিসাবে তুমিই কিন্ত সর্ব যুগের সেরা ॥ 
সত্য হেতু বিশ্বরণ হেন কেহ দেখে লাই । 

সত্যকে প্রকট বুঝি এবে করিবে গোসাই ॥ 

সত্য ধন্ম, সত্য কমশ্ম, সকলই সত্যময় ॥ 

অসত্য ছাড়া এ সংসারে সদা অন্য কিবা হয় ? 

বাহা কণ্্, তাহা ধশ্ম, কে লিজ বিশ্বমজ ॥ 

যে হেতু কম্ম সদা কর সবে হযে তন্ময় ॥ 

সদা পুজ ত্য, যাহা নিভ্য, হবে শক্তিলাভ । 

যাহা বিনা আমাদের আজি ম্ুতীত্র অভাব ॥ 

লভ শক্তি পাবে মুক্তি কাম্য জীবের সংসারে ॥ 

শক্তি সত্য আর অনিত্য এ সংসার মাঝারে ॥ 

সতারম্ষা হেতু হয ত্রেতা সীতা-নিববাসন ॥ 
সত্য হেতু করে ব্বাম সই শক্ভুক নিধন ॥ 
সত্য হেতু বালিবধ আর পাবণ সংছাল । 

অতএব শুন ভাই সত্যই কেবল সার ॥ 

দ্বাপরে শ্রাকষ্ণ চক্ফ এই সত্যরক্ষা হেতু 
ব্রচিষ্াছিকুলন শ্ুপ্রশক্ত বিশ্বত্পেম সেতু ॥ 



পুষ্পাঞ্জলী ১৪ 

কলিতেও তেই পরম মহান্ প্রচার তরে, 
ফিরিছেন মহাজন যত ছুয়ারে হয়ারে। 

কাল কলি শুন বলি সদা অতীব মহান । 

সত্য সাধনের নামই যে হয় ভগবান ॥ 
একালের মহিমা গাহি গেছেন মুণিগণ । 

সতাভাব মহাভাব সবে কর উদযাপন ॥ 

বিধিলিপি 
জনম মরণ বিবাহ যেমন 

লোকে বলে সদা বিধির লিখন ; 

সেইরূপ সব, যত কিছু হয়, 

আমিত্বের গর্বব অভ্ঞানতাময় । 

অহঙ্কার আনে শুধু সঙ্কাণতা 

বুঝি না আমরা কভু সে বারতা । 

আমিহের গবেব হ'লে মোরা পুর্ণ, 
পরাজয় দিয়ে সেই করে ছু । 

এইবরূপে এই ভাঙ্গা-গড়া খেলা 

করিতেছে সদা সে চিকণ কালা ॥ 



৬ পুষ্প!জলী 

খেলায় অলস নয় সে কখন, 
খেলাই ষে তার কন্দম এ ভূবণ । 

হাসিতে খেলিতে বলিতে ছলিতে, 

হয়ে যায় শেষ জীবন চকিতে । 

সংসারে আসিয়ে ভুলিয়ে মায়াতে, 
সত্য চিন্তা মোরা না করি কিছুতে । 

কেন বা আসিনু, কি কাজ করিনু, 

কেবা পাঠাইল দিয়ে এই তন্থু, 

মোটেই আমরা ভাবি না কখন, 

চিস্তাশুহ্য কি গো আমরা এমন ? 

ছোট ও বড়। 

ছে'ট বড় ছুটি কথা শুনা যায় ঘথা তথ। 

মূলে কিস্তু হইটিই এক । 

কালে ছোট বড় হয় বড় ছোঁটি কিছু নয় 
আছে এই সংসারে যতেক ॥। 

ছোট বড় নামাস্তর ঘটাইছে যুগান্তর 
বৃথা এই সংসারের মাঝ । 



পুষ্পাঙ্জলী ২১ 

কম্ম সঙ্গ নিয়ে মোবা এসে থাকি এই ধর! 

সাধিতে সদাই বিশ্বকাজ ॥ 

হিংসা করে ছোট বড় তাই তাহা দূর কর 
মানুষ হইতে যদি সাধ। 

প্রার্ধের ফল যাহা ভূর্জিবে সকলে তাহা 

কেন তবে বৃথা সাধি বাদ ? 

ছোট বীজ হ'তে সদা বড় গাছ হয় যথা 

ছোটই বড়র মুলাধার । 

ভুলি নিজ আত্ম কথা বড় আছে যত হেথ! 

হিংসে সদা ছোটকে সংসার 1। 

সত্য যেবা বড় হয় হিং্ক সে কভু নয় 

হিংসাই যে ছেোটর 'আচার। 

করি হিংসা ব্যবহার হই ছোট অনিবার 

মোরা হেথা যত ছরাচার ॥। 

এই জগত সংসার শুধু খেলা মাত্র ভার 

দ্বন্বে সদা আছে কিবা লাভ £? 

এ সকল পরিহরি সদা বল হরি হরি 

আসবে যাহাতে সতাভাব ॥। 

সত্য ছাড়! কিবা আর আছে ভবে সাধিবার 

সত্যই যে স্বরূপ তাহার । 

সত্যে অনুরাগ হলে তার অন্তগ্রহ মিলে 
তাই সত্য সাধা অনিবার ॥ 



২৩০০5 

কিবা খধশ্ম, কিবা কম্ম 
সন্ম জানা ভাব ॥ 

মিথ্যা লেকে ছন্ছ আজ 

লেগেছে সবাল ॥ 

সত্যহেত্ দ্বন্ব কভু 

না হক সংসাল । 

সত্য ছাড়া ধশ্ম বা 

আছ শো বাবার £ 

জত্যে দে শশাজ্তি দা 

দিব্য মনোহজ ! 

সত্য ভ্ভাডা শাক্তি হেথা! 

পাওয়া হক্ষল । 

ধশ্মের নালমক্তে ছন্দ 

উচিত লা হয ॥ 

হিংসা তাগ কল্িতিেই 

সব ধশ্্মে কম ॥ 

বহিজ! হিংসায় অত 

যত বন্ধুগণ 

কনে শুধু কল্ুুবিভ 

ধম্মানকিে এমন । 



পুষ্পাঞলী ২৩ 

ব্যভিচার অনাচার 

চলে যথা তথা । 

কালেরই কণ্ম ইহা 

জেন ফলকথ! ॥ 

কলুষিত তাই আজ 

আকাশ বাতাস। 

চারিদিকে বহে সদা 

উষ্ দীখ্ব শ্বাস ॥ 

শাপীয়সী বল্তন্ধরা 

পাপ-ধন্মে সাজি, 

ছুটিয়! ধ্বংসের মুখে 

চলিয়াছে বুলি ॥ 

নিশআধন সত্যধনে 

দিয়া জলাগুলি, 

করিতেছি মোরা শুধু 
আকুলি ব্যাকুলি । 

এখনও বন্ধুগণ 
ছড়ি তিংসা দ্বেষ, 

আপন মঙ্গল চিন্তা 

কর সবিশেষ । 

সত্য ছাড়া ধন্ম কমু 
না আছে সংসার ॥ 



কটি পুষ্পাজলা 

সাধনের তরী যাহা! 

এ ভব মাঝার ॥ 

যতত মত, তত পথ 

এই সত্য সার । 

সকলেরি লক্ষ্য এক 

সত্যতে শ্পৌছার ॥ 
সত্য ধন্ম*ঃ সত্য কম্পন 

সত্যই সকল । 

যাহার সাধনে হয় 

জীবন সফল ॥ 

2272 শ্বৃত্যু ১ 

ওহে ম্বত্যু ! ওহে শ্পিক্স 
বন্ধু জগতের । 

৪খ জ্বালা ঘত তুমি 
ঘুচাও মোদের ॥ 

আতআন্াতী পাপাসক্ত 

মুড অজ্ঞ জন 
কেবল তোমায় ভয় 

করে অনুক্ষণ । 
চি চি হু 

এ / 4, এ রত হো 
্ সপ টি (০ রি রি »গ এ / সি এ 8 /" 



পুস্পাঞজজলী ২৫ 

পাপ? সেতো শুধু যত 

আত্মঘাতী কাজ 

দেয় সদা তাপ যাহা! 

এ হাদয় মাঝ । 

পাপ-পুণ্য ঘত কিছু 

বেশ জানা যায়। 

আতআ্াানন্ন দেয় যাতা! 

পুণ্য কহে তায় ॥ 

জীবন মে যে কেবল 

ভ্রিতাপের ধারা । 

শাস্তি হেতু বৃথা শুধু, 
তবে সুরে মরা ॥ 

এযে কেবল মোদের 

কম্মময ধরা । 

আছে কি এখানে ভাই 
নেই কন্ম ছাড়া? 

আতআ-সেবা কর ভবে 

ধন্ন যাতা হয়। 

আত্মানন্দে খুচে বায় 

সকল সংশয় ॥ 

স্ৃত্যুই জগজ্জীবের 
শাভ্ভি অনুপম । 



৮১৬০০ পুম্পাঞলী 

যাহাকে কষ্টদায়ক 

চিন্তে পাপীগণ ॥ 

মৃত্যু নহে কভু ভবে 

যন্ত্রণাদায়ক | 

যাহ! হয় সদ! শুধু 

শান্তিবিধায়ক ॥ 

ম্ৃত্যুভয় ক'রে হেথা 

শুধু পাপক্ষয় । 
নিষ্পাপ হইলে সেই 

আলিঙ্গন দেয় ॥ 

চরমে পরম শাস্তি 

বিহিত সদায় । 

তা" না হ'লে জীব কেন 

ডাকিবে তাহাযষ ? 

সারাদিন খেলা করি 

ক্রাম্ত যবে হয়, 

ধুলা ঝেড়ে মিষ্টি বোলে 
কোলে সেই লয় । 



০০৬০ 
ব্থ £ তে তা শুধু মাত 

2ধ এ আলসার 1 

ভূক ক্ষুল্গ কালে যাহা! 

হদপজ বাল ॥ 

সারের সুখ সাজ্তি 

€শশয় ত্প্রষ যতি 

কুল শুধু আনিবাল 

আব্সারকে আহত । 

আাতাকৃতিউ (দেয় ব্ভ্র্খ 
হম £দয় ভাতা 1 

কেন তলুব জেনে-শুলন 

. স্বরে মজি আনা ! 

যোগেতে হজ শো সখ 
বিষোৌলোেতত বাধা ॥ 

ভাঙা ছাড়া কিবা আর 

কামে খাল্ক হেখখা £ 

ক্ন্খ ল্তখ কি মালা 
ফিরি সব ঠাক । 

নিত্য ক্লথ কত্ত €মালা। 

কোথাও না পাই 



ী পুষ্পাঞ্জলী 

বিজলীর প্রায় যাহ! 

হৃদয় আকাশে, 

হাসিয়া মিলায় পুনঃ 
চোখের নিমিষে । 

মিথা প্রলোভনে আনে 

হ:খ যত ভবে । 

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু 

কহে তাই সবে ॥ 
এইরূপ লোভনীয় 

যত কিছু আছে, 

ছঃখ দিতে জীবে তার 

ফিরে পাছে পাছে। 

সংসার অসার ভাই 

যাহা কিছু দেখ । 

এখনও সবে সেই 
সত্য-নীতি শিখ ॥ 

সত্য-নীতি আত্মসেবা 

করে ষেই জন 

ৃর্খী ভবে আছে কেবা 

তাহার মতন ? 

হেরি নিত্য অনিত্যতা! 

অনাসক্ত হবে। 



পুষ্পাঞ্জলী ২৯ 

আসক্তিই ছ?খপ্রদ 

শুধু এই ভবে | 

আসক্তি-চোবণ দণ্ড 

দিয়ে অঙ্ঞ নরে, 

ভুলিয়ে রেখেছ সদ! 

মায়ার খোয়াড়ে। 

সংসারের ব্তখ যাহা 

ভুণ্তে সেইজন, 
অনাসক্ত হয় যেবা 

হেথা অনুক্ষণ । 

ব্সখ-হুঃখ সনত্ঞান 

করে সেইজন । 
চঞ্চল কিছুতে তাই 

নাহয় কখন ॥ 



তরুণী । 

কুল কুস্মুম সম 

মুখখানি ভাল, 

হেরিলে করুণা প্রাণে 

জাল্গ শো আমার £ 

জ্বল পাারিজাত ০ 

ন্ন্দনেল কুল, 

চাহিলে ও স্বখন্পালে 

হব হয় ভুল । 

সশভ্িলে মনেকৃত তাল ও 

চিন্র ভবিন্ষ্কাল | 

চুরমার হজে যাঞ্ছ 
ততন্ত্রী হুহদায়েল ॥ 

তুমি না সীতার জাতি 

চির অভ্ভাগিনী, 

হ2খখ দিয়ে লা হাল 
জীবন কাহিনী %£ 

চিল 'পলাক্ীন বঙ্গ 

ব্রমলী জীবন, 

সঙ্চিভ সদা বাহ। 
না হয় স্বরণ । 



প্ুদ্পাঞ্জলী ৩১ 

নিরীহ মাজ্জার প্রায় 

থাকি গুহকোণে, 

কাটায় জীবন সেই 

সদ! ক্রি মনে । 

জগতের বিচিন্রত 

সে জ্ঞান বিজ্ঞান, 

জানিতে আমে কি চিতে 

কখনো সন্ধান £ 

এমন সরল 'প্রাণ 

স্বার্থ-বুদ্দি-ভীন, 
সেবা নিয়ে বাস্ত যাহ 

বে নিশিদিন । 

সেবার স্বরূপ নারী 

সলংলারের মাঝ | 

তেব! ছাড়া নাহি জানে 

ক অন্য কাজ ॥। 

সেবার জীবন তাই 
শোভার আধার । 

সেবা তরে আমে জীব 

এ বিশ্বসংসার ॥ 

সেবা করি অনুক্ষণ 

ন্ব্বী যেবা হয়, 



হয় সে নিশ্চয় । 

সেবাই আনন্দ সদ! 
সেবাই ধরম.। 

সেবা ছাড়া এ সংসারে 

আছে কি করম. ' 

স্থারব জঙ্গম বত 

এই ভূমণ্ডল 

সেবার সম্ভার মাত্র 

হয় গো কেবল । 

বিশ্বসেবা করে বিশ্বে 

নিজে বিশ্বরূপ । 

সকলকেই নিযে ষে 

ধরেছে ব্বরপ ॥ 



বিশ্বপতি | 

নানি বিশ্বপ্পত্তি ন্ভাঙ্তিল হাতি 

দীন্নবন্ধধ ভুমি প্রস্ত । 

পুভামালে দয়া জীল সমদাজ 

৮হুানালল কিলল লা ভি 7) 

প্রতি শি এই বিশ্বনয় 

শ্কাশ্িছে দা তল । 
কুরলণা “এভামাল জকুপিঃ আলিবাপ 

তআহ্খালন এক আল ভিব 11 

ভেকধাললেল ল্দ ঝুনশি হহাললা 

পাতুণা আনাকেভ গা যাক ॥ 

ক্ল্হুত্জ্ ভাজ্ভজ। জ্হ দাম 

ক্যাম্প লা বাত আনি 11 

হা।ল; হৃজী ছানা শক আজ ক্। 

তুগুখ পায় এ সহসালে | 
ভু আবম আবিশ্বাণ সিছগীন 

নে শুধু জ্বলে গ্ুুড্ডে 11 
সংসারে খল! পুল “ই লেলাঃ 

বিশ্বাস লাখিআা মদে ॥ 

কুম্ম ভ্ঞাল্ হকুব আ।ল্ল্ন লভিলিব 

শ্ক্তিল উপায় ভ্ভালে ॥। 



শৈশব । 

শৈশব সময় বড মধুময় 

না থাকে কোন্ ভাবলা । 

ফুটুলেরহ মত ব্ভাত্ধে আবিরত 

ডাকে শিশু ও মা ও মা ।। 

নেহা হর্ববল যদিও কবল 

ছঃখ নাই, তবু ভাব । 

হর্ববলের বল সেই মহ্াবল 

দর্খে ভালে অনিবার | 

শিশুর মতন নিষ্পাপ ছে জনন 

সেবা ভাব পা সদা । 

স্বর্থ-চিস্তা কলে মিথ্যা চিন্তা নিলেল 

আনে শুখু হহখ ব্যথা 

পাপ চিজ্ঞা নিতে ফিলি মারা বেছে 

পিছনে সদা পাপেব । 

কফললতে বাঙাল হয় ছারখার 

সাক্তি কুম্তুম মোদের ॥ 

শ্িশুরই মত সরলতা! ষত 
ল্রাখিবে হূদয় পুরে, 

রহিবে সদয় সকল সময় 
দযামজম দে হি রে। 



প্র্পাঞ্জলা ৩৫ 

প্রেমের ঠাকুর না হয় নিঠর 
প্রেমের মূরতি সেই । 

প্রেমশুনয গোলা যত এই ধরা 

ভূখ কষ্ট শুধু পাই ॥। 

বুদ্ধি! জগত আরাধা! তুমি ওগে। মহাসতী ! 

ভাগবত গাহে সদ তব অতুল ভারতী । 

কপায় তব মানব কত উঠে নেমে যায় । 

তোমার মহিমা তণ তারা বুঝে না (গা হায় ! 

"রূুপেতে নরে তুমি কিবা উচ্চে নিয়ে যাও 

করূপেতে পুনঃ ভারে ভূমি পাতালে ডুবাও ॥ 

এইরাপে সদা তুমি সাধন সহায় হও । 

এইরূপে অজ্ঞ নরে শুধু হাসাও কাদাও ॥ 

সার্ধীরূপেতে তুমি সদ এহ দেহরথে । 

আটিবে কে ওগো ধনী সংসারে তোমার সাথে ? 
প্রাণহীন এই রথে তুমি একমাত্র রখী। 
তোমার মহিম। বলে, হেন কাহার শকতি ? 

নানাভাবে নানারূপে পুজিছে তোমায় নরে। 

তোমা ছাড়া কে কিবা করে থাকে এই সংসারে ? 
সাধ্যাসাধ্য যত তুমি সদা করিছ সাধন । 

কিছু নাই এ সংসারে কভু তোমার মতন ॥ 



ওরুভ্ডত্তি । 

«এ স্নংসালল ত্য শুঃলগভ্ক্ত্ি আহা, 

মনিব জীবালে পাাথেজজউ ভাঙা । 

শিক্ষা? তেন ভালে হযে সঙ্গাজন 

বন্ধ নাই “কুহু ভান্াল মতিন । 

জভ্ঞালই €মালুদল একলা বল ॥ 

যাহা! বিনা হম জীবন টিফল ॥ 

ভভ্তীনদকিউ তব কষ লাজ্দুদের ॥ 

আতসার্দ্পে জীলে কিলে যহোউ দেব ॥ 

ভভখনমাজ সদা হালা এট ভব, 

ভন ছবন্ডা এর কিবা আছে কবে £ 
জনম হইত্তে মল অবধি 
ভ্ভাঁনলাভ €নালা কি নিলবধি । 

আশকুণিল মত গুরুভভ্ভ জন 

যায় কি শো? দেখা কোথাও এখন 

এমনও শুধু শুরুভক্ত্ি-বলে?, 
নিশ্চয়ই: ০ই সকুলিলউ মিলে । 

৫কেলল তমালদল বিশ্বাস অভাবে, 

ভুঃখখকুইই মালা কাই এই ভল্ব । 

গুল আম্ণীৰ হে আম্মুল্য ধন, 
ভুলে শোছি তাহা আমরা কেমন ! 



প্রষ্পাগ্জল। ৭ 

এই মাতাপিতা সদা শেঠি গুরু | 

যাহা হ'তে হয় এ জীবন জ্ুু ! 

তাহা ছাড়া ভেথা ছে আর যত 

জ্ঞান দেয় ভারা সবে অবিরত । 

দা ভান পাই মোরা হাতে যাভা, 

গুরুরূপে ত্ঞান করিবে পো তাহা । 

লঘু ত'য়ে ভরবে থাক নিরপন্ি, 

পেতে চাও যদি কেহ সে অদলা শিধি । 

মায়া । 

অঠম্৭ দন্ল্দণ 

সকলি চলিয়া বায । 

বৃথা আশা ভালবাসা 
কাদার এ জীবে হায় ॥ 

কথ তুঃপ আয়া সখ 

ব্যথা দেয় এ হিয়ায়। 

ভধিতব্য সে কর্তব্য 

এড়ান কি কক যার ? 

হাসি কান্না . ঘর-কম্না 
শুধু মায়ার নাচন । 



পু্পাঞ্জলী 

যে হাসায় সে কাদায় 

এই অজ্ঞ জীবগণ ॥ 

মায়া খেলা ভবলীলা! 

সদা কিবা চমতকার । 

চিন্তা কভু মোরা প্রভু 

নাহি করি একবার ॥ 

বন্ধগণ প্রাণপণ 

ত্যজ হেন মায়া সবে। 

যাহা দেয় জীবে হায় 

যত হঃখ কষ্ট ভবে ॥ 

একাগ্রতা । 

একাগ্রতা আমার 

যার যতখানি, 

সিদ্ধিলাভ সাধনায় 

হয ততখানি । 

জল্মলভি একলব্য 

হীন সত কুলে, 

হইল ল্খগ্িত কিবা 

কুসংস্কার কলে । 



প্ুশ্পাঞ্জলী নি 

(২১) 
প্রত্যাখ্যান লভি তীত্র 

গুরু সন্গিধান, 
আহত ভুজঙ্গ প্রায় 

বনে তিনি যান । 
রচিয়া গুরুর সেথা 

মন্ময্ণ মুবতি, 
করেন ভাহার প্রতি 

অচলা ভকতি । 

( ৩ ) 
একাগ্রতা ফলে মাত্র 

লভয়ে ঘে ভ্ভান, 
তুলনা তাহার কু 

নাতি কোন স্থান । 
শক্তিই মুক্তি উপায় 

শুন হে সকল । 

যাহার অভাবে হয় 

জীবন বিফ ॥ 

7৪8 ) 
ভক্ত 'আবু ভগবান 



৪9৬ প্র্পাজলী 

ভক্তই জানায় ভাবে 

সকল সলয় ॥ 

ভক্তের মঙ্গল তরে 

সেই ভগবান 

আপনি ফিরলেন বিশ্বে 

সদ! সববস্থান 

নিত্রো । 

নিদ্রে! সে মহানিক্দ্ার - 

তুমি যে সঙ্তান । 

1দয়ে যাও অন্চ্ষণ 

সত্যের সন্ধান ॥ 

জীবোপলি আনি ভুমি 
ক্তখে অভক্ষণ | 

সুচাইতে কর চেষ্টা 
মায়ার বন্ধন ॥ 

অবিবেকী মোরা যত 

অত্ভঞ জীবগণ । 

জামে ৪ না করি কু 

সতা নিরুপণ ॥ 



প্রম্পঞলী ৪১ 

অহ্তা এমন কিস্ত 

দেখা নাতি যায়। 

ক্ষণিক শাস্তিতে তুমি 

ভূলাও সবায় ॥ 

এইরূপ সংসালের 

সুত্র সতা স্দী । 

জানাইয়া দেয় মহ! 
তাল বারতা ॥ 

রয়েছে নিন্দিত জীব 
(তামাল কোলেকত । 

তোমারি মায়ার ভুলি 

কেমন গুখেতে 1 

এই মায়াপাঁশ তব 

কিনা অনার । 

নিষ্বন্ত্রণ করে যাহা 
বিশ্ব নিরম্যল ॥ 

বলিহাীতি মহামায়। 
তোমার কৌশল । 

বিচিত্র সংসার লীলা ূ 

করুণা কেবল ॥ 

জীবের নাহিক সাধ্য 

বুঝিবে তোমারে । 



প্রি পু্পাঞ্জলী 

বুঝে কিছু সেই তুমি 
বুঝাও ধাহারে ॥ 

দূর কর প্রভু তুমি 
মোরদর অভত্ঞতা । 

সুচে যাক আছে যত 

ভব হছঃখ ব্যথা ॥ 

মিত্র । 
সংসারে প্রকৃত মিত্র 

হয় সেই জন, 
বুদ্ধিতে চালিত যার 

মোবা অন্ক্ষণ । 

ব্যবহার হয় তার 

কেমন ম্ুন্দর ! 

নয়ন রঞ্জন সেই 

তনু মনোহর । 

শক্র মিত্রর্ূপে হরি 

সকল সময় 

আপনি আপন নেব 

| করিছে নিশ্চয় । 



পুষ্পাঞলী 

শক্র-মিত্র কভু ছুই 

না হয় না হয়। 

সময়েতে বপাস্তর 

প্রতিভাত হয় ॥ 

কর্ম সদাই হয় 
কালের সহায় । 

তাহা ছাড়া কিবা কবে 

তয় গো হেথায় ? 

মোদির এ শক্রু-মিত 

স্থবূপা তাহার । 

ভাগ্য নিয়স্বণে সেই 
সহায় সবার ॥ 

শক্র-মিত্ররূপো হলি 

সকল সমফ । 

প্রাস্তন সেবা মাত্র 

হায় যে হয় ॥ 

শক্ররূপে করে সেই 

আশপাত আম্মায় । 

প্রতিকার করে ভার 

কে আছে কোথায় £ 

মিত্ররপে আত্মান্ন্ন 

কভু সেই দেয় ॥ 

৪৩ 



৪9 পুষ্পাঞ্জলা 
পারলো 

এইরূপে স্ুখ-হ:খ 

ভুর্গি গো। সদায় ॥ 

হিংসা সদ! আনে হিংসা 

অহিতসা অহিংসা । 

স্বভাবের কম্ম ইভ 

জেন সবে খাসা ॥ 

বন্ধগণ, প্রিয়জন 

শুন কথা সার । 

অহিংসা পারম ধন্ম 

জগত সংসার ॥ 

ভিংসা-পাপে পরিপূর্ণ 

হদয় যাহার, 

জগন্তির শক্র সে 

শব্র আপনার । 

হিংসামেঘ খেলে বার 

হদদয় আকাশ, 

যেও না ঘেও না কতু 

০স সর্প সকাশ। 

মানবের মাঝে সেই 

দানব নিশ্চয়, 

চাহিলে সে মুখপানে 

পাবে পরিচয় ॥ 



পুষ্পাজলী ৪৭ 

পাপীর অন্তর সদ! 

পাপে পূণ লয় । 

প্রতিবিহ্ব মুখে ষার 

হভেলিবে নিশ্চয় ॥ 

পাপ মুখে ভাসিলেখা 

শাতি দেখা যায়। 

পপ কালিমায় ঢাকা 

সদা যাহা হায়! 

হালি হর বাঁশী তাল 

স্বগীয় শন্নল | 

সাজতে সতত যাহ! 

লিন আন্ল | 

হাসিতে বীশীভে ডানে 

হদদয় তাহার । 

সরলত! মাখ। দিব্য 
দয় ধাভোার ॥ 

শিশুর ভাসিটি তাই 
এতই স্তন্দর | 

দিবাভাব আল যাভা 

ভেখা নিলম্কল 8 

অত.ঞএন, বন্ধগণ 
ধর সত পথ । 



প্রম্পাঞজলা 
ক সী 

চলিলে যে পথে কু 

না হয় বিপদ ॥ 
বিপদহারী সে হরি 

বিপদভঞ্জন । 

মহাম্তখে আছে বসি 

হদদ-পদ্মাসলন ॥ 

সতের সে-আাবেদন 

শুনিবার তরে, 
উৎ্কণ বসিয়া সেন 

হৃদয় কল্দবে 

পবিত্রাত্সা সাধুদের ্ 
মঙ্গলের তলে, 

অবতীণ হয় নিজে 

₹সার মাঝারে 

সতের সে ভগবান 

অনন্ত মহান । 

বন্ধ নাই ভবে কেহ 

তাহার সমান ॥ 



কতর্ভব্য । 

ম্োল্গাতি হয়না স্তর 

বিল্য়াশেতিত ব্যথা : 

কেনে শুনে কেন তে 

করি এ অমন্তা 

সংযোগ বিয়োগ শখ, 

জ্ছেলে খেলা প্রায় 

আপনি কর্রিছে 2 

অভ প্রলাীহা । 

খেলা ব্র পুতুল মাত্র 

হামলা সবাহ । 

€খলা! শেরে সব হেল 

যলভ ভব জ্ঞাত ৪ 

যাইবার সনয্স ও 

ভিক কিছু লাহ । 

করিবার আছে বাহ! 

ম্পেব কল তাহ ॥ 

করিব বলিব! কাজ 
লাখা ভাল শলম । 

ক্কেহ নাহি জানে কই 

তন্লপপ নম ॥ 



৪৮ পুষ্পাঞজলী 

আমরা যে যাহ করি 

তাহাই যে কম্ম। 
তাহা ছাড়া কিবা আছে 

মানবের ধন্ম ? 

ক্সুন্দন ভইলে কম্ম 

সেই ভগবান 

নিজে দেন সদা তাঁর 

যোগ্য 'প্রতিদান । 

অত্তএব নিজ কল্প 

কর হঈটুচিতে । 

ভুলিয়াও না যাইবে 

ক আর পথে । 

বাঙলার গুরু 

বাঙলার গুরুকুল . করিয়াছে মহাভূল 

হেন বৃত্তি করিয়া গ্রহণ । 

ত্রার্মীণের কন ইহা জানে গুরু বেশ তাহা 
ছুংখ তাই করে না কখন ॥ 

হুচধই খের যুদ - জেনেছে এ সত্য স্থুল 

সত্যাশ্রয়ী আত্মহসেবিগণ | 



পুষ্পাঞ্লী ৪৯ 

এই সব মুনিগণ করে কম্ম অনুক্ষণ 

সহিফুণতার সঙ্গে কেমন ॥ 
সহিষুত তরুর মত গুরুগণ এ জগত 

প্রমাণ করিছে অনুক্ষণ । 

দেশের পুরুত যার! এত কষ্ট পায় ধরা 
চিন্তা কেহ কভু করে না কখন ॥ 

জগতের মহাজন এই সব গুরুগণ 

নাহি চিন্তে আপন মঙ্গল । 
করি এ ব্রত গ্রহণ ভ্ঞানমার্পে পধাটন. 

করে শুধু সেই ভূমগ্ডল ॥ 

জীবলোতসর্গ কলি ভভ্তানের বিস্তার করি 

ধন্য সেই হয় অন্রক্ষণ | 

নিয়ে হাতে জ্ঞান-বাতি করে বিশ্বে গতায়তি 
শ্রেষ্ট তার জীবন-ভুবন ॥ 

নাহি কোন উচ্চ আশা জানে শুধু ভালবাস 

প্রেমের ঠাকুর সে ধরায় । 
শত ছিক্স সে বসন নখে করে স ধারণ 

জগতের কাঙাল সে হায় ! - 
রাজ? প্রজা ধনীজন এ সকল শিষ্যগণ 

| ফিরিয়! না চাহে গুরু পানে । | 
আশ্চর্যা ইহার মত : আছে কিবা এ জদগ্ীত 

গুরুকে কেহই নাহি জানে ॥ 



পুশ্পাজলী 

সমাজ-স্বজন যারা ঘণ। সবে করে তারা 

বলিয়া! তাহাকে দীনহীন । 

ভদ্্রগণ উচাটন হয় যে গো অনুক্ষণ 
হেরিলে সভাতে এ শ্রীহীন ॥ 

এমন নীরব ক্ম্মী এমন দেশমরমী 
কোথা কত নাহি দেখা যায়। 

আত্মভালা আত্মসেবী ত্াাগের উজ্জ্বল ছবি 

একমাত গুরুই ধরায় ॥ 

চাদের আত্মকথা । 

ঘোরা-অমানিশা গর্ভে 

তোমার জনম । 

লভিলে সাধনে কালে 
পূর্ণতা কেমন ॥ 

এত স্িগ্ধ এত কম 

তন্ুটি তোমার 
হেরিলে আনন্দ প্রাণে 

হয়গেো সবার । 

তোমার আলোকে প্রতি 

পলকে পলকে 



পুস্পাঙলী ৫১ 

সান করে সারা বিশ্ব 

স্বর্গীয় পুলকে। 
আধারেরই সম্ভান 

সদ! এই আলো 

ব্যাপারটা বুঝা ঠিক 
গেল কি গো ভাল ? 

স্য্টির প্রথমে ছিল 

জমাট আধার । 

আলো স্যই্ট হয় পলে 

ইচ্ছায় তাহার ॥ 

এইব্পে ক্রমে ক্রমে 

যতকিছু হয় । 

সকলই হয় ভবে 

ভাহারি ইচ্ছায় ॥ 

সাধনালক সংসারে 

সকলি নিশ্চয় । 

সাধনাহ অস্স্ভব 

ও সম্ভব হয় ॥ 

অসম্ভব হয় পাপা 

হুর্বলের কথা । 

সবল ব! শান্ত কভু 
জানে না সে গীথ। ॥ 



গু পুষ্পাঞ্লী 

দুর্বল পাপীর পাপ 

বিষাদের কথা 

বিষাদিত ক'রে ভুলে 
এই বিশ্ব সদা । 

পাপ-আন্ধকারে সত্য 

দেখা নাহি যায় । 

টেনে আনে তাহা ঘত 

মিথ্যা পাপ হায় ॥ 

পবিত্র কিরণ তব 

ভূবন বিদিত। 

জগত সংসার হয় 

যাহে উদ্ভাসিত ॥ 

নিজে হায়ে তম সত 
কর ভম্ নাশ 

সাধন তোমার বটে 

সাবাস! সাবাস !! 
পূর্ণতা আসিয়া যবে 

ছুকুল ভাসায়, 
আনন্দ সবে তাহার 

মাতা! ছেড়ে যায়, 

অমানিশা মহাকাল 

চুপি চুপি আসি, 



পুষ্পাঞ্জলী ৫৩ 

তোমার আনন্দ দিব্য 

ঘুচায় হে শশী ! 
পরিপক্কতাই আনে 

পচন শীলতা । 

কালগ্রস্ত হয় তাই 

যতকিছু হেথ। ॥ 
কালই আপন সাড়া 

দিতেছে সতত । 

কালাধীন মোরা তবু 

চিন্তা করি না ত? 

রঞ্ড জবা। 

রক্তজবা মনোলোভা! ভক্ত প্রাণে 

দাও তুমি কিবা আভা ! 

মহিমা তোমার সেই ভাল জানে 

শাক্ত ভবে আছে যেবা । 

মায়ের পদের তুমি পুস্পাঞ্জলী 
জীবন তোমার ধন্ত । 

বনফুল হয়ে দাও আত্মবলি 

পারে কি এমন অন্য ? 



বলি প্রয়োজন ভবে অন্ুক্ষণ 

বলিই আত্মপ্রেরণা । 

বলি সদ শক্তিলা'ভির কারণ 

বলি জীবন স্বাধনা ॥ 

বলির কারণ এ দেহ ধারণ 

বলি দিয়া মোরা খন্ | 

বলির বিধান তাই অনুক্ষণ 

শকতি পূজার জন্য ॥& 

লভিতে জীবনে শক্তি মুক্তি জ্ঞান 
হয় বলির বিধান । 

ফুলসম জীবে কর শক্তিমান 
দিতে আত্মবলি দান ॥ 

ফুলের মতন নিষ্পাপ তেমন 

কর নরে ভগবান 

নাহলে তেমন ওহে বন্ধুগণ 

হবে কি মোদের ভ্রাণ ৷ 



বিদ্যা । 

সানলবর আছ যৃতভ সক্কীন ভা 

দীনত্ভা, হাীনত্ঞা আব আভ্ভ্ত্ঞা, 

দুল ক'রে তুমি দ্বাশু হে নিমিষে 

ভভশলবাত্ি যক্বে ত্বীলন হোের্দে তেজ | 

ভ্ঞন্বে ভু আশা শকুভ্ভি কে ॥ 

ম্বকতি ভস্পাক্স ভুমি ই আজবে পর 
স্মদা ল্িনূহা ভুিন ভিল দিব্য €জন্ন্তি 
ছিলৃতিচছু ভাখালেল ৫ ক্কিলণ-ক্ভঞীত্ি ॥ 

ত্ভানাাল িশ্মলা স্লহাত্য অখুব্ 

শিক হ্যা শাজ্তি হাউ শ্দুল । 

আত্ভত তা দ্যা জ্বাটি ৪৭ আত 

[বা কহে আলা সে আবিলিভ্ভঞ ॥ 

মানব মলেল যহ্ভেক সংস্পয় 

বুল কল ভুমি হহআ্সা দক ॥ 

পালা লাধতা তহ আনা ধন 

কর কলা হাুদুল আক্রমণ ॥ 

জ্নদ শ্হ্ছলিশ্প্রভা তুলি শ্ঘচ্ছ অভি ॥ 
বদ পাকে তব আভুত্ন স্লখ্যাতি 



হিন্দ বিধবা 

হিন্দু বিধবা জীবন 

বড় বিষাদের, 

জলাঞ্চাতি জীবনেহ্ 

আাকল লাখের ॥ 

এঞাক্েত সংক্ষিপ্ত এই 

সান্ব জীবন, 

তিলে তিলে হয্স যাজ 

সদ! বিজ্জন 1 

তদিলের হালি কাজা! 

কত আক্মোজন, 

নিমিষে সুরা হেন 

নিশাল স্বপন । 

শশাশগলিনী জাম ০সই 
কফিনে সব ঠাই ॥ 

জণশ্গত্েেত্ কোখথাজসণ্ড 
তার শাজ্ি নাই £ 

চাাহিলে হখিনী তই 
'অভ্ঞাশ্গিনী পাশে, 

কত হ2খ কত ব্যথা। 

বাজে এই আ্রাণে । 



পুষ্পখঞ্জলী ধন 

সাধন! বিহীন তার 

গৃহ-কারাগালে, 

নিশিদিন মে কেবল 

হা-নছুতাশ করে।। 

পাইয়া সাধন যোগ্য 

মানব-জীবন, 

কি মোহন সাজে তাহা! 
সাঞজজাল তখন । 

মানুষের সাধ আশা! 

কল্পনা সকল, 

চপলার প্রায় হায় 

সতত চঞ্চল । 

চঞ্চল এ মন-প্রাণ 

যত কিছু আর । 

শুধু সেহ ভগবান 

সকলের সার ॥ 

মহিম! কীর্তনে ধার 
আনন্দ বিমল | 

চিন্তা তারে কর সদ 
ভগিনী সকল ॥ 

দয়ার সাগর দেই 

সব্ব গুণাকর। 



প্ুষ্পাঙলী 

সংসার ভিতর ॥ 

ব্যথিতের ব্যথ1 যদি 
না বুঝে সে হরি। 

কেন তবে বলে সবে 

ভারে ব্যথাহারী ? 

মুকতি সবার ভগ্মী 
আসিছে সত্বর | 

বুঝবিছে আপন ভুল 

স্বার্থপর নর ॥ 

অন্ঠায় অস্থায়ী সদ! 

রহে কতক্ষণ ? 

ভাতিছে এ সত্য ভানু 

অদূরে কেমন ! 

- মায়ের বোধন-_ 
আজি বাজিছে মায়ের 

সে বোধন বীণা । 

বাজিয়েছিল যেমন 
ত্রজে কেলেসোন। ॥ 



পু্পাজলী ডি 

শুনি সে মোহন বাশ 

হয় প্রাণোদাসী । 

আনন্দ না ধরে যত 

দেশী কি প্রবাসী ॥ 

ভিংসাঁছেষ ভুলি সবে 

আশখন্নন্দ ভাসিছে । 

হিংসা মহাপাপ এবে 

ছাট পালিয়েছে ॥ 

মোদের ক্ষুদ্রেহ সদা! 

যায় জরা খ্ুচে, 

গেলে ভাই যত সব 

বুহাতের কাছে । 

মোদের সে ভগবান 

আনজ্ঞ মহান । 

কেহ নাহি ভবে কু 
তাহার সমান 

মানবের মন তাই 

[নাচে নেচে হায়, 

স্বতঃই যে অনিবার 
ভারি পালে ধায় । 

মোলদর হদয়-বীণা 

কি ঝক্কারহীনা ? 



দে যে রাধানামে সাধ 

সেই কান বীণা । 
আজি ত্রজগো'লী ভাবে 

উন্মভ্ত যে সবে । 

ছুটিছে দে প্রেম ক্রোত 
কল কল রবে ॥ 

সংসারের আধিব্যাধি 

সঙ্কীর্ণতা আদি 

দুর করি দেয় দেই 
অসীম অনাদি । 

বন্ধুগণ ! চিন্তা ভার ্ 
কর অহনিশ । 

পুর্ণ মাত্র সেই শুধু 
জয় জগদীশ ॥ 

৮৬ ্ট ২ 

সীমাহীন অস্তহীন 
ওহে পারাবার ! 

রয়েছ বিশআ্রাম্ত ধরা 

যেন নিরাকার । 



পুম্পাঁঞ্জলী ৬১ 

তোমার বিশাল বপু 

বিশাল আকার । 

পারে কি করিতে ক্ষান্দে 
ধারণা তোমার ? 

ধারণাতীত হে তুমি ! 

স্ষুদ্রে জীব মোরা । 

বুঝি না তোমাকে কভু 

বুঝি কিসেগোরা £ 

শাজ্তের সমষ্টি সেই 
অনজ্ঞ নিশ্চয় । 

যাহা হতে এসে পুনঃ 

যাভাতে মিশা ॥ 

শজ্তক ও আনস্তে কোন 

পার্থক্যউ নাই । 

ছুই সদা এক যে গো 

দ্বিধা কিছু নাই ॥ 

ধারণার ক্রুটি হেতু 
ছুই ভৃষ্ট হয়। 

বাস্তবিক, মুলে কিন্ত 
ছুই কভু নয় ॥ 

অন্ত হইতে মোর! 
'অনস্তে মিলাই । 



প্র্পাজজলী 

জগতের চিরস্তন 

প্রথা যে ইহাই ॥ 

অভ্ঞ জীবগণ মোব! 

দোষ চিস্তা করি, 

হইতেছি নষ্ট শুধু, 
ছ্বৈতবুদ্ধি ধরি । 

অনস্ভে বিশ্বাস শুন্য 

লম্দ্লীছাড়া মোর', 
ছঃখক সদ পাই 

তাই এই ধরা । 

এ ষে অনস্ত অসীম 

কালো! জলরাশি, 

স্মরণ করিয়ে দেয় 

সেই কালোশম্ী । 

ক্ষুদ্র আত্মা এই গেলে 
বুহৎ সকা নে, 

বৃহুঙ হয সে কিছু 

সামজিক পাশে ॥ 

বৃহৎ ন। হয় হুষ্উ 
ছুট অত্যাচারে । 

ক্ষুদে হয আরে! ক্ষুত্্র 
ক্ষত ব্যবহারে ॥ 



পৃষ্পাঞ্জলী চি 

অতএব, কর সবে 
বুহতের লেবা । 

বৃহৎ স্বরূপ ভার 

জানে না তা' কেবা £ 

ব্ুহৃুতে আছ্ধাবান যে 
হয়াগো সদাই । 

মঙ্গল ব্যতীত তাল 
অমঙ্গল নাই ॥ 

সে মঙ্গলময় সদ! 
বিপুল মহান । 

বৃহৎ তাহার মন 
কে আছে এখান ? 

ক্ষুদ্রেবি মঙ্গল হেতু 
নিজে ভগবান, 

বিতরে করুণা সদা 
তাই ঘসে মহান । 

বৃহতে ক্ষুদ্রহ কভু 
ব্লহিতে না পালে । 

যদিও ক্ষুদ্বেহ তারে 
হিংসে অনিবালে ॥ 

হিংসা-পাপে নষ্ট হব 
ক্ষুদ্র অবিরত ॥ 

দেখিয়া হাসে গে। তাত! 
বুহুৎ সতত ॥ 



-_ কালা 
কালা ! তুমিই £মাকেল 

হহদআ-কালণা । 

(সালা €কঁত্দি কি শুধু 

হদদক্স আভ্ঞজনা ॥ 

মাছের প্রাণে ব্ত্ত 

যাাভিনলা বেদনা, 

ব্ত্ত্ভ দিতেছে ত্য ভা 

বাহিকিলতে তালা । 

হসাদের বাতিল বদ! ৃ 

মুকুল মধ্যের ॥ 

€দশ্খিতভিছে তাহা আত 

ভবানী এ ভরবে ॥ 

পাপ ছহহত্থ মানে যতুব 

আআচ্ছল এ হিয্সা । 

হাহ্কা করি তমোব্রা ভাহা। 

কাদিযা কাদিয়া ॥ 

»শীপ্প বিষাদের গাথা? 

স্মভিত শাহি, 

বিষালিভ ক্লে মোজা 

তুভিন এ ছুনিমআা । 



পুষ্পাঞলী শ৫ 

মোদের স্বার্থের কানা 

কেভঈছ দেখে না । 

সংসারে পরের তরে 

কাদে কয়জনা ? 

মোদের এ হদয়ের 

যত ছুঃখ জ্বালা, 

জীবন মোদেল শুধু 

কলে লালাপালা । 

্বার্থমর এ বিশ্বের 

বিষয় সকল, 

ছুঃখ-কষ্টই সতঙ 

দিভিছে কেবল । 

মায়ার কষাঘাভ এ 
যাতনা বেদনা, 

কটু দেয় ভবে ঘত 

আায়াধীন জনা । 

মায়াই তহখের হেতু 
শর্রুবাপে যাভা। 

করিছে জীবকে নই 

আহন্িশ আহা ! 

মায়ার ছায়ারপ এ 

প্ুজ পরিজন 



পুম্পাজলী 

সতত ৫কেবল হয় 

সংসার বহ্ধান । 

সংহার মুক্তিতে মহা- 

মায়া অনুক্ষণ 
করিছে মধুর এই 

বাণ বরিষণ । 
মায়া জ্তানতা রাক্ষসী 

দূর কর ভাই । 
যার মত শক্র হেথা! 

আর কিছু নাই ॥ 

মাক্সার সংসার এই 
কি চমত্কার 

বুঝিবে রহস্ত সাধ্য 
আছে বা কাহার £ 



বীতিজজ | 

লিজ ভিনলর্টি আখছে 

চিনি আাহঞ। 

পাক কলিল্ছ আকবজ্ছর ও বি লু 

হে যেমন ভাতা ॥ 

(দা ইকুখখ কত্ত কালে 

দ্যা লা চললে । 

কম্ত আত ভুজ সব 

পতনে কুল ॥ 

"আবী কন্ আদ! 

কলিকুজ্হু 

লল্পাষ্ঞ আবাল হহ্ভ 

ভুত আলে বা 2 

আ্বাজআসসেবা সাতে কুল 

হক্টি বক্ধগীণ । 
বিষাদে মগন ভাল! 

লক্তে আন্রনল্ষণ! ॥ 

স্যাধাললণ খালা যাভা। 

কল সাবালক । 

ভাজা িকিংব। অন্দ 'ভালঃ 

কুল্ল ক্ভ্িদালে্ন এ 

[না / 



লে পুম্পাঞজজলী 

ভাল মন্দ ছুই তারা 
করে অনুক্ষণ । 

সংসারীর রীতি ইহা 

জেন সর্বজন ॥ 

উৎকৃষ্ট নিময় যাহ! 
কেনন ম্হন্গর ! 

গিয়া তুলে জগত 

ব্বর্গ মনোহর ॥ 

এাণ দিয়া উপকার 

কর জগতের । 

ভাল মন্দ বাহ যেবা 

করুক মোদের ॥ 



বিশ্বাস । 

আস্াহীন মালা দান 

কউ পাই সদা জায় ॥ 
হেসে বিশ্বাজ হদদাকান্প 

দেখা কত্ত নাহি বায ॥ 
হুট মন অন্য হণ 

কহে যে শো নানা কথা । 

এই জ্ডালে ফাদ1 ভুল 

আসল যত হুঃখ ব্যথা ॥ 

অবিশ্বাস দাশবশ্বাস 

আলে শুখ্ হান্ছত্তাম্প । 

তানি, বলিনি বন্ধু লি 

ত্য হেন অবিশ্বাস ॥ 

অবিশ্বাস হুদ কল্পে 

মিথার1 0 ০শস আ।কুস । 
শা তাহা €যাল আহা? 

নাতি যাভি ভাল পাশে ॥ 

কনহ্ছে গুণী মঙ্তাম্তুণি 
বিশ্বাসে সব নিলা । 

আবাস্হাহালা। নালা যারা । 

ক পাই শুধু হায্স ! 



পুষ্পাঞ্জলী 

বিশ্বাসীর! এই ধর! 

নত্খী হয় অনুক্ষণ । 

বিশ্বাসোপরি সেই হরি 
রচে তার দিব্যাসন ॥ 

ব্যথাহারী সে মুরারী 
শাস্তিদাতা এ ভবের । 

ডাক তাই যত ভাই 

শান্তি দেয় যে সবের ॥ 

যাহা সত্য হয় নিতা 

চিরদিন এ সংসার । 

বর্তমান হে ধীমান 

জেন কিন্তু সতা সার ॥ 



আনম ॥£ 

ত্চ্যি পি 

৫৪ শ্য ক 

স্যা ভাটি কিক 

০ তাস ব্য 

সভ্ভ নত ত্পে 

বক্কাকি €শ্প €দিশ্ণে ॥ 
স্্ুি স্াল €দ্ন্শ্ণ 

স্মাহু আশ কক্রশ্প । 
এইতো হি 
কক ভীত ॥ 
কম্বল +্ন্ছ "থু ভি, 

স্বালা! কিস্স বক্াত্রি 

স্ক্রু জ্ঞ তদ্লুহ্ছ 
বর্ন ভিন তশ্গাতক্া | 
স্বহহহ্ লহ মন 

স্হ খালুক্ক আমাল ও 
স্ব হ্কশ লা ্েতুন্ছু 

ছা কব হিমু ॥ 
সম্সব্দ্া কুল 

ব্যাস হাক চলত । 



শি পুক্পাঞজজলী 

জানিলে তোমাকে 

বাকি কিবা থাকে £ 
নাহি জানি তাহা! 

করি যাহা তাহা. । 

হইলে সময়ঃ 

কয় ত্ভালোদয ॥ 

সে দিব্য আলোকে 

চাহি দিকে দিকে । 

না হেরে তখন 

কিছুতো! কখন । 

হেরি আমি শুধু, 

তোমাকে হে বন্ধু ! 

দে দিব্য মুর্তি, 

সমুজ্ভ্বল ভাতি, 

করে তিরোহিত 

তমসা সঞ্চিত । 

তোমার ইচ্ছা 

সকলই হয় । 
আমার ইচ্ছায় 
কেবল জ্বালায় ॥ 

শি শন 

-স্হবাহ্ত-_ 








